اﻷربعاء  11شعبان عام  1٤٤0هـ

العدد 25

اﳌوافق  17أبريل سنة  201٩م

الّسنة السادسة واﳋمسون

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مرسوم تنفيذي رقم  122–1٩مؤّرخ ﰲ  ٣شعبان عام 1٤٤0

7

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–٩٥اﳌؤّرخ ﰲ

اﳌـوافـق  ٩أبـريـل سـنـة  ،201٩يعـ ـّدل ويتـّمم اﳌـرسـوم

 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي

التنفيذي رقم  ٣٣1–0٤اﳌؤ ّرخ ﰲ  ٤رمضان عام 1٤25

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

اﳌوافق  1٨أكتوبر سنة  200٤واﳌتضمن تنظيم
نشاطات صنع واستيراد وتوزيع اﳌواد التبغية.

`````````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٠٤–7٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١7ذي اﳊجة
عام  ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩7٦واﳌتضمن قانون
الضرائب غير اﳌباشرة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-2٠٠٠اﳌؤّرخ ﰲ  27رمضان
عام  ١٤2١اﳌوافق  2٣ديسمبر سنة  2٠٠٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠١ﻻسيما اﳌادة  ٣٣منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر
عام  ١٤٣٠اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١–٠٤اﳌؤّرخ
ف ـي  ٤رمض ـ ـان ع ـ ـام  ١٤2٥اﳌوافـ ـق  ١8أكـتـ ـوب ـر سـنـ ـة 2٠٠٤
واﳌتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع اﳌواد
التبغية،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّدل وتتّمم اﳌواد اﻷوﱃ و 2و ٣و ٥و٦
و ١١و 28و ٤2و ٤٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١–٠٤اﳌؤّرخ
ﰲ  ٤رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١8أكتوبر سنة  2٠٠٤واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٣٣من قانون اﳌالية
لسنة  2٠٠١واﳌادة  2٩8من قانون الضرائب غير اﳌباشرة،
يه ـدف ه ـذا اﳌـرسـوم إﱃ تع ـديل وتت ـمـيم اﳌـرس ـوم التـنـف ـيذي
رقم  ٣٣١–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٤رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١8أكتوبر
سنة  2٠٠٤واﳌتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع
اﳌواد التبغية”.
“اﳌادة  : 2ﲤنح صفة صانع اﳌواد التبغية لﻸشخاص
اﳌعنوية حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2٩8من
قانون الضرائب غير اﳌباشرة”.
“اﳌادة  : ٣يجب أن تنتظم الشركة اﳌنتجة للمواد التبغية
ﰲ إطار الشراكة ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٩8من قانون الضرائب
غير اﳌباشرة.

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠١–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩رجب عام

يقصد بالشراكة وفقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من قانون اﳌالية

 ١٤٣٠اﳌوافق  22يوليو سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية

التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩مساهمة رأس اﳌال اﻷجنبي ﰲ حدود

التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩ﻻ سيما اﳌادة  ١٩منه،

 ،%٤٩عﲆ اﻷكثر ،من رأسمال الشركة.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–١7اﳌؤّرخ ﰲ  8ربيع الثاني
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠١7واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠١8ﻻ سيما اﳌادة  ٣8منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شّوال
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ
ﰲ  2٤رجب ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣١مـ ـ ـارس سنـ ـ ـة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

يجب عﲆ مساهم واحد ،عﲆ اﻷقل ،ضمن هذه الشراكة
أن يثبت استغﻼله لعﻼمات ذات سمعة عاﳌية.
وﰲ حالة اﳌواد اﳌوجهة للتدخﲔ التي تشمل التبغ،
يجب عﲆ الشريك اﻷجنبي إثبات اﳋبرة واﳌهارة ﰲ اﳌيدان.
ما بالنسبة للمواد التبغية اﳌوجهة للنشق أو اﳌضغ،
أ ّ
يجب عليه إثبات التخصص ﰲ اﳌيدان”.
“اﳌادة  : ٥تربط ﳑارسة نشاط صانع اﳌواد التبغية
بـ ـاكـ ـتـ ـتـ ـاب اﳌت ـرشح ل ـدف ـت ـر الشروط وف ـق ب ـن ـود ال ـن ـم ـوذج
اﳌلحق”.
“اﳌادة  : ٦يخول اﻻمتثال للبنود اﳌنصوص عليها ﰲ
دفـ ـتـ ـر الشروط ،والـ ـذي تـ ـثـ ـب ـت ـه ق ـان ـون ـا اﳌصال ـح اﳉب ـائ ـي ـة
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اﳌختصة ،اﳊق للمترشح ﰲ اﳊصول عﲆ اﻻعتماد بصفة

اﳌلحق

صانع للمواد التبغية ،يسلّمه وزير اﳌالية ﰲ أجل أقصاه

اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

ثﻼثون ) (٣٠يوما.

وزارة اﳌالية

يمكن سحب اﻻعتماد حسب اﻷشكال نفسها ،ﰲ حالة :

دفتر الشروط

– مخالفة اﻷحكام التشريعية أو التنظيمية اﳌعمول بها،
– عدم احترام اﻻلتزامات اﳌكتتبة واﳌرتبطة بالنشاط،
– ع ـدم اﻻنطـﻼق ف ـي اﻹن ـت ـاج ب ـعـ ـد ان ـق ـضـ ـاء أج ـ ـل أق ـصـاه
سنتان ) (2ابتداء من تاريخ منح اﻻعتماد.
ﻻ ﰲ أجل شهر واحد
غير أّنه ،ﻻ يمكن أن يتم السحب إ ّ
بعد إعذار الصانع”.

أنا اﳌمضي أسفله................................................
أتصّرف بصفتي...................................................
ﳊساب شركة ذات أسهم برأس مال....................

)مرفقا بنسخة من القانون اﻷساسي(
اسم الشركة..........................................................
مقر الشركة..........................................................

“اﳌادة  : ١١اﻻعتماد اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٦أعﻼه ،مانع لكل
نظام جبائي خاص آخر”.

صانع”
اﳌسّمى أدناه “ال ّ
أطلب اعتمادا بصفة صانع للتبغ

“اﳌادة  : 28يجب أن يرسل صانعو اﳌواد التبغية،
خ ـ ـﻼل الـ ـعشرة ) (١٠أي ـ ـام اﻷوﱃ م ـ ـن ك ـ ـل شه ـ ـر ،إﱃ مـ ـديـ ـريـ ـة
ك ـب ـري ـات اﳌؤسسات ال ـت ـابـعـة لـلـمـديـريـة الـعـامـة لـلضرائب،
وضعية مبيعات الشهر السابق ،تضّم :
– اسم ولقب كل زبون وعنوانه ورقم قيده ﰲ السجل

وألتزم باﻻحترام الصارم لﻸحكام اﻵتية :
صانع بأّنه عﲆ علم بالنصوص
صرح ال ّ
اﳌادة اﻷوﱃ  :ي ّ
التشريعية والتنظيمية ،ﻻ سيما منها قانون الضرائب غير
اﳌب ـاش ـرة واﳌ ـرس ـوم الت ـنـفـيذي رق ـم  ٣٣١–٠٤اﳌ ـؤّرخ ﰲ ٤
رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١8أكتوبـر سنة  2٠٠٤واﳌتـض ـمن
تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع اﳌواد التبغية ،اﳌعّدل

التجاري ورقم تعريفه اﳉبائي،
– عدد العلب واﻷظرفة واﻷكياس أو الرزم حسب صنف
وعﻼمة التبغ التي ﰎ تسليمها لكل زبون”.
“اﳌادة  : ٤2ﲢدد اﻹرشادات اﳌتعلقة ﲟقدار القطران
والـ ـن ـي ـك ـوتﲔ وك ـ ـذا ال ـت ـح ـذيـ ـرات اﳌسـتـعـم ـل ـة ،وف ـق اﻷح ـكـ ـام
ال ـتشري ـع ـي ـة والـتـنـظـيـمـيـة اﳌعـمـول بـهـا ﰲ مـجـال مـكـافـحـة

واﳌتّمم.
اﳌادة  : 2يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا،
تصريحا متعلقا ﲟشروع اﻻستثمار يبﲔ فيه ما يأتي :
– مجال النشاط،
– موقع النشاط،
– مناصب العمل اﳌنشأة،

التدخﲔ”.
“اﳌادة  : ٤٤يحدد تنظيم وتشكيلة وصﻼحيات سلطة
ضبط سوق التبغ واﳌواد التبغية ،ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكلف باﳌالية”.

– التكنولوجية اﳌستعملة،
– مخطط وﲡهيزات مخبر اﳌراقبة التي يمكن ﻷعوان
اﻹدارة اﳉب ـ ـائ ـ ـي ـ ـة اﳌخـ ـتصﲔ بـ ـاﻹضافـ ـة إﱃ أعـ ـوان مصالـ ـح
الصحة استعمالها،

اﳌادة  : 2تل ـ ـغى اﳌواد  ٤و 7و 8و ٩و ١٠و ١8و ١٩و2٠
و 2١و 2٣و 2٤و 27و 2٩و ٣٠و ٣١و ٣٥و ٣٦و ٣7و ٣8و ٤٥و٤٦
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٤رمضان ع ـام
 ١٤2٥اﳌـواف ـق  ١8أكت ـوب ـر سنة  2٠٠٤واﳌذكـ ـور أعـ ـﻼه.
اﳌادة  : ٣ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .
حّرر باﳉ ـزائ ـر ﰲ  ٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أبريل
سنة .2٠١٩

– القدرة اﻹنتاجية اﳌتوقعة،
– أشك ـال اﻻست ـث ـم ـار والـتـمـويـل ،وكـذا الـتـقـيـيـم اﳌاﱄ
للمشروع،
– التشكيلة اﳌالية للمساهمﲔ،
– شروط اﳊفـ ـاظ عﲆ اﳌـحـ ـيـ ـط خـ ـاصة الـ ـتـ ـج ـه ـي ـزات
اﳌوجهة ﳌعاﳉة النفايات،
– اﻹجراءات اﻷمنية،
– مدة إنجاز اﻻستثمار وتاريخ انطﻼق اﻷشغال،

نور الدين بدوي

– البطاقة التقنية لكل مادة من اﳌواد اﳌقرر صنعها.
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اﳌادة  : ٣يأخذ الصانع صفة اﳌودع.
ويتم اكتتاب تصريح باﳌهنة لهذا الغرض وفق أحكام
اﳌادة  ٤من قانون الضرائب غير اﳌباشرة.
اﳌادة  : ٤يجب أن يصرح الصانع بأن جميع اﳌـحﻼت
اﳌك ـّونـة للمسـت ـودع ،زي ـادة عـﲆ اﻷحكـ ـام اﳋ ـاصـة اﳌتـع ـلـقـة
باﳌـحيط واﻷمن ،قد ﲤت مطابقتها مع اﳌعايير اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا اﳌجال ،وأن يرفق بدفتر الشروط هذا ،كشفا
يتضمن ما يأتي :
• مخطط مصغر مع مفتاح ،يبّي ـن أماكن وضع اﳌواد
اﻷولية ،وكذا اﻵﻻت اﳌستعملة لصناعة التبغ اﳌصنع ،كما
ي ـ ـجب أن يشي ـ ـر اﳌخـ ـطـ ـط إﱃ مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف اﳌـحـ ـﻼت اﻷخـ ـرى
اﳌخصصة لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ـن اﳌواد نصف اﳌصن ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـة واﳌواد
اﳌصنعة ،وكذا اﳌواد اﳌوجهة لﻼستهﻼك،
• قائمة تبّي ـن :
– تعيﲔ وتخصيص اﳌـحﻼت والورشات واﳌخازن
وغيرها من ملحقات اﳌصنع،
– عدد اﻵﻻت اﳌخصصة لصنع اﳌواد التبغية وأماكنها.
ص ـان ـع أن يحتفظ ف ـي اﳌ ـحﻼت
اﳌادة  : 5ﻻ يمكـ ـن ال ّ
اﳌكـ ـّونـ ـة لـ ـلـ ـمستـ ـودع ﲟواد أو مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـات أخـ ـرى غـ ـيـ ـر تـ ـلك
اﳌوجهة لصناعة التبغ.
اﳌادة  : ٦يل ـزم الصانع بوضع وسيلة اتصال ت ض م ن
دخوﻻ سهﻼ ومستمرا ﻷعوان الضرائب إﱃ محﻼت تخزين
اﳌواد اﻷولية واﳌواد نصف اﳌصﹽنـ ـعة واﳌواد اﳌصنعة.
اﳌادة  : 7يل ـ ـزم اﳌ ـ ـس ـ ـاهمـ ـون أن يح ـ ـّرروا بـ ـال ـكـ ـامـ ـل
مساهـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم الـ ـنـ ـقـ ـديـ ـة ﰲ حـ ـدود رأس اﳌال اﳌكـ ـتـ ـتب ع ـن ـد
تأسيس الشركة.
اﳌادة  : ٨يجب دفع اﳌبلغ دفعة واحدة من طرف اﳌمثل
الشرعي ﰲ حساب مفتوح لدى اﳋزينة العمومية.
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اﳌادة  : 1٣يتعهد الصانع باحترام اﻷحكام التشريعية
والتنظيمية اﳌعمول بها ﰲ مجال مكافحة التدخﲔ وذلك
فيما يتعلق بأي شكل من أشكال اﻹشهار للمواد التبغية
والترويج لها ورعايتها.
اﳌادة  : 1٤يقدم طلب اﻻعتماد لدى سلطة الضبط بعد
استكمال مجموع أحكام دفتر الشروط هذا.
اﳌادة  : 15يجب عﲆ الصانع أن يساهم ﰲ محاربة
التجارة غير الشرعية للمواد التبغية ،ويتعهد أن يضع حيز
التنفيذ الوسائل الضرورية ﳌـحاربة اﻷساليب التدليسية.
اﳌـادة  : 1٦ت ـؤدي م ـخ ـالف ـ ـة اﻷح ـكـ ـام التـ ـشـ ـري ـع ـي ـة أو
التنظيمية اﳌعمول بها ،وعدم احترام اﻻلتزامات اﳌكتتبة
واﳌرتبطة بالنشاط ،وعدم اﻻنطﻼق ﰲ اﻹنتاج بعد انقضاء
أجل أقصاه سنتان ) (2كما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة ٦
من هذا اﳌرسوم ،وكذا السحب غير اﳌبرر أو اﻻستعمال
غير القانوني للمبالغ اﳌودعة ﰲ حساب لدى اﳋزينة ،إﱃ
سحب اﻻعتماد بصفة صانع اﳌواد التبغية.
يصّرح ب ـ ـ ـالسحب ﰲ أج ـ ـ ـل شه ـ ـ ـر ) (١واحـ ـد بـ ـع ـد إع ـذار
الصانع.
ح ـّرر ﰲ ،.........................بتاريخ ...........................

``````````````````````````````````````````````````H

مرسوم تنفيذي رقم  12٣-1٩مؤّرخ ﰲ  ٣شعبان عام
 1٤٤0اﳌوافق  ٩أبريل سنة  ،201٩يتضمن حل مركز
التك ـوي ـن اﳌهـني والـت ـمـهﲔ مص ـط ـفـى بن ابراهيم
بـوﻻيـة سـيـدي بلـعـبـاس وتـ ـحـويـل أمـﻼكـه إلـى وزارة
الدفـ ـ ـاع الـ ـوط ـ ـني )مـ ـ ـؤسس ـ ـة ق ـ ـاع ـ ـدة اﳌـنـظ ـوم ـ ـات
اﻹلكـ ـترونـي ـة(.

`````````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

صانع إثـبـات إي ـداع اﻷموال ،عن
اﳌادة  : ٩يـجـ ـب عـ ـﲆ ال ّ

– بن ـاء عـﲆ الـت ـقريـ ـر اﳌشت ـرك بـﲔ نـائـب وزير الدفاع
الوطني ووزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

اﳌادة  : 10يلزم الصانع عند كل تغيير ﰲ أسعار اﳌواد

– وبـنـاء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،

طريق ش ـهـادة إيداع تسّل ـمها اﳋ ـزين ـة العمومية.

التبغية بأن يودع مسبقا لدى وزير اﳌالية وضعية تبّيـن
تركيبة سعر كل منتج مصّن ـع.
اﳌادة  : 11يلزم الصانع ب ـأن ي ـرس ـل سن ـويا إﱃ سلطة
الضـبط وضـع ـية التق ـدي ـرات لصنع اﳌواد التبغـ ـية اﳌوجـه ـة
للسوق أو التصدير من أجل اﳌصادقة عليها وذلك ﰲ اﻵجال
اﳌـحددة لذلك.
اﳌادة  : 12يجب إبﻼغ سلطة ضبط سوق التبغ واﳌواد
التبغية ،مسبقا ،بكل تغيير مقارنة بالتصريحات اﳌكتتبة
ﲟقتضى دفتر الشروط هذا.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٣٠ – ٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتضمن
قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـضى اﳌرسـوم الـرئاسي رقـم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقـتـضـى اﳌرسـوم الرئـاسي رقـم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١م ـارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

